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W s t ę p

W 180-tą rocznicę urodzin Jana Matejki1 Muzeum Politechniki Krakowskiej eksponuje najmniej 
bodaj, znany fragment jego dorobku – cykl jedenastu monumentalnych obrazów (230 x 300 cm), na-
malowanych przez... uczniów Matejki i zdobiących aulę Politechniki Lwowskiej. 

Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie mamy możliwość przekonania się, że ob-
razy te, mimo, iż nie wyszły spod pędzla Matejki, zaliczyć można do jego twórczości. Obok reproduk-
cji pocztówek wydanych w roku 2004 przez Politechnikę Lwowską (obecnie Narodowy Uniwersytet „Po-
litechnika Lwowska”),Muzeum naszej uczelni mogło zaprezentować kopie oryginalnych szkiców Jana 
Matejki, na podstawie, których jego uczniowie owe obrazy namalowali. Zostały one nam udostępnione 
dla celów publikacyjnych przez „Dom Matejki”, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Co więcej, z tego samego źródła otrzymaliśmy reprodukcję broszury autorstwa Mariana Gorz-
kowskiego (1830 –1911), pisarza i historyka, powiernika Matejki. Jest ona w niniejszym katalogu przyto-
czona in extenso, gdyż, jak zapewnia w swoich pamiętnikach autor, zawarte w niej opisy oddają wiernie 
intencje Matejki. 

Wreszcie, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Kustosz „Domu Matejki” w krótkim eseju prezentuje ten 
cykl obrazów, jako jeden z elementów monumentalnych projektów artystycznych Matejki. Z tych właśnie 
projektów jest on powszechnie znany i słusznie nazywany polskim malarzem narodowym.

To drugi z powodów, dla którego Muzeum Politechniki Krakowskiej tę wystawę organizuje i wy-
daje niniejszy katalog właśnie w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, po ponad wiekowej 
niewoli. Rozdarta między trzech zaborców: Prusy, Rosję i Austrię nie ustawała ona w walce o utrzymanie 

1 Jan Matejko (1838 –1893) był pierwszym dyrektorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, powstałej w roku 1873. Utworzona 

w roku 1818 na Oddziale Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego jako Szkoła Rysunku i Malarstwa, wchodziła w latach 1833 –1873 

w skład Instytutu Technicznego, a w roku 1900 przyjęła obecną nazwę Akademii Sztuk Pięknych (https://www.asp.krakow.pl/

index.php/pl/akademia/historia-oakademii-33)
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swej tożsamości, głównie poprzez sztukę i pamięć o minionej, świetnej historii. Matejkę (1838 –1893) 
można tu porównać chyba jedynie z jego rówieśnikiem Henrykiem Sienkiewiczem (1846 –1916). Obaj 
nie doczekali wyśnionej niepodległości Polski, okupionej krwią wielu innych wiernych jej Synów. Lecz bez 
nich, podtrzymujących ducha, nie żylibyśmy w wolnej Polsce. 

W cyklu przedstawianych tu obrazów, zatytułowanym przez współczesnych Matejce „Dziejami 
cywilizacji ludzkości”, jednak nie tylko o ducha chodzi. Choć spośród 11 obrazów tego cyklu 8 odnosi 
się do spraw metafizycznych, to jednak trzy pozostałe odnoszą się do wielkich osiągnięć technicznych 
XIX-go wieku: kolei parowej, telegrafu i Kanału Sueskiego. Przełomowe te wydarzenie rozegrały się nie-
mal na oczach Matejki. Blaski XVIII-wiecznego Oświecenia z trudem przebijały się do tej części Europy 
– ustępując dramatycznym wydarzeniom społecznym tamtego wieku – to jednak w latach 60-tych XIX 
wieku także i w Galicji, niemieckojęzycznej części powstałego w 1863 roku Cesarstwa Austro-Węgier-
skiego, dawały się odczuć. Były to osiągnięcia w dziedzinie, jak dzisiaj powiedzielibyśmy komunikacji 
międzyludzkiej. Na przestrzeni 10 lat dokonane zostały osiągnięcia na miarę współczesnych nam zdoby-
czy: lotniczych lotów międzykontynentalnych, satelitarnej transmisji obrazów czy lotów kosmicznych.

ï W roku 1858 pierwszy telegram transatlantycki, wysłała królowa Anglii, Wiktoria do ówczesnego pre-
zydenta USA (od roku 1866 telegraf stał się ogólnodostępny, skracając czas przesłania wiadomości 
drogą morską z kilku dni do kilku minut). 

Mapa z zaznaczoną trasą kabla transatlantyckiego z 1858 roku. 
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ï W roku 1861 zakończona została budowa ostatniego odcinka trasy kolejowej, łączącej Wiedeń, stolicę 
Europy – przez Kraków, gdzie żył i tworzył Matejko – ze Lwowem, stolicą Galicji. Podróż z Krakowa do 
Lwowa (340 km) w roku 1914 trwała 5,5 godziny. 

ï Ukończony w roku 1869, po 10 latach budowy, Kanał Sueski skrócił podróż morską z Europy do Indii 
wokół Afryki – o 7,5 tysiąca kilometrów.

W roku 1893, roku śmierci Jana Matejki, obrazy stworzone na podstawie jego szkiców, zawisły 
w auli Politechniki Lwowskiej. Lecz w jego umyśle i wyobraźni musiały się kształtować znacznie wcze-
śniej. Geniuszowi Matejki trzeba przypisać i to, że połączył wzniosłe idee z trafnie wybranymi osiągnię-
ciami technicznymi, i to – że na miejsce ich ekspozycji wybrał uczelnie techniczną. To dziedzictwo, które 
nas zobowiązuje: łączyć humanizm z techniką, patrzeć wstecz – myśleć o przyszłości.

        Prof. Marcin Chrzanowski
        Muzeum Politechniki Krakowskiej
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Marta Kłak-Ambrożkiewicz 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom J. Matejki

L w o w s k i e  p r o j e k t y  m o n u m e n t a l n e  J a n a  M a t e j k i

Był jednym z  najwybitniejszych i  najpopularniejszych malarzy polskich. Urodził się w  Krakowie 
w 24 czerwca 1838 roku i z tym miastem związany był przez całe życie. Tu ukończył Szkołę Św. Barbary 
i uczęszczał do Gimnazjum Św. Anny. W wieku czternastu lat został przyjęty do krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych (1852). W roku 1858 ukończywszy z wyróżnieniem naukę w krakowskiej uczelni, uzyskał sty-
pendium na dalsze studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1858 –1859). W roku 1860 kon-
tynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W tym roku ukończył i opublikował własnym 
nakładem tablice „Ubiory w Polsce 1200 –1795”. Pierwszą samodzielną pracownię Jan Matejko wynajął 
w domu Fischera przy krakowskim Rynku. Po śmierci ojca przeprowadził się do domu przy ulicy Krupni-
czej. W krakowskim kościele Karmelitów na Piasku, 21 listopada 1864 artysta poślubił Teodorę Giebuł-
towską. Z tego związku przyszło na świat pięcioro dzieci. W 1873 roku wraz z rodziną przeprowadził się 
do domu przy ulicy Floriańskiej 41. W tym samym roku objął stanowisko dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił aż do śmierci. Wprowadzał reformę szkoły, doprowadził do powstania no-
wego budynku, zdobywał fundusze. W ciągu dwudziestu lat wykształcił wielu znanych artystów, między 
innymi jego uczniami byli: Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Włodzimierz Tetmajer, Jacek Malczewski.  

Na przełomie lat 1883/1884 malarz wykonał dla Politechniki Lwowskiej rysunkowe projekty ma-
lowideł do cyklu Dzieje Cywilizacji Ludzkości (11 szkiców), a w 1890 roku rozpoczął rysunki do Pocztu 
Królów i Książąt. Brał udział w restauracji Sukiennic i Kościoła Mariackiego, dla którego zaprojektował 
polichromię (1889 –1891), tworząc jedno z największych dzieł polskiego malarstwa monumentalnego.

Po raz pierwszy Matejko odwiedził Lwów w towarzystwie Izydora Jabłońskiego, kiedy pokazywa-
no „Unię lubelską” (1869). Później bywał tam wiele razy: w celach artystycznych, urzędowych, rzadziej 
prywatnych. Zawarł tam także liczne znajomości, skutkiem czego prowadził szeroką korespondencję ze 
znajomymi osobami z rejonu lwowskiego. Niewątpliwie podczas licznych wizyt we Lwowie Matejko nie 
rozstawał się ze szkicownikiem. Znane są tylko dwa rysunki przedstawiające fragmenty lwowskich bu-
dowli: przedsionek cerkwi prawosławnej tzw. wołoskiej p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej oraz wieży katedry 
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ormiańskiej, która w roku 1879 została przebudowana i podwyższona o 3 metry. Obydwa rysunki były 
często reprodukowane, także według nich zostały wykonane drzeworyty ilustracyjne popularyzowane 
w czasopismach.

Jedną z najbardziej reprezentacyjnych budowli dziewiętnastowiecznego Lwowa stała się siedzi-
ba Politechniki, która powstała w latach 1873 –1877 według projektu znakomitego architekta Juliana 
Zachariewicza. Wykonanie dekoracji malarskiej powierzono Janowi Matejce. Ze względu na inne zajęcia 
Mistrza a także jego zły stan zdrowia w marcu 1883 roku „Matejko zobowiązał się, że przyjmie kierunek 
prac przy malowaniu obrazów... według ołówkowych szkiców.. a uczniowie szkoły mają je olejno w wiel-
kich wykonać rozmiarach...”1 

W styczniu 1886 roku artysta kończy jedenaście projektów rysunkowych do obrazów dla Auli 
Politechniki we Lwowie. Objaśnienia do szkiców historii cywilizacji napisane przez Matejkę zostają wy-
dane w osobnej broszurze. Wspominał o tym fakcie w dziennikach sekretarz artysty Marian Gorzkowski: 
„wszystkie jedenaście rysunków... były już przez Matejkę całkowicie obmyślane i wykończone”2 a sam 
prof. Julian Zachariewicz przyjechał je zobaczyć... Prace te już w lutym zostały pokazane w Sukiennicach, 
a następne we Lwowie.

Poważnym problemem i zapewne powodem przedłużania się terminu wykonania całości prac 
stał się zarówno sposób, w jaki Namiestnictwo zleciło to zadanie Janowi Matejce jak i postawione wa-
runki finansowe oraz sposoby ich realizacji. Prezydium Namiestnictwa przysłało zamówienie według 
szkiców bezpłatnie wykonanych przez Matejkę, a szkice bez słowa podziękowania zostały po roku prze-
trzymywania zwrócone w bardzo złym stanie. Mistrz czuł się urażony formą i treścią pisma, które otrzy-
mał od urzędu.

Artysta wystosował list do urzędników Namiestnictwa, w którym wyjaśnił swoje stanowisko, co 
do sposobu traktowania jego osoby i jego pracy przez urzędników.

Pisał: „W odezwie Wysokiego Prezydium znajduje się wyrażenie, że Jego Ekscelencja pan mini-
ster oświaty poruczył mi wykonanie tych szkiców dla Politechniki Lwowskiej?! To wyrażenie poruczyć 
według brzmienia naszego języka oznacza to samo, co nakazać; nie mogę, więc dotychczas nawet zro-
zumieć, na jakiej podstawie ktoś by mi mógł poruczyć albo nakazać wykonanie artystycznej pracy...” 
oraz na zakończenie wielostronicowego listu „mniemam jednak, ...że obecny minister oświaty nie mógł 
użyć formy pisma uwłaczającej mi! A gdyby tak było, to musiałbym bardzo żałować samego pana mini-

1 M. Gorzkowski, Jan Matejko epoka od roku 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, 

Rękopis, Kraków 1898, s. 245

2 Op. cit. M. Gorzkowski, s. 304
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stra oświaty; gdyż zamówienie obrazów nie jest ani łaską, ani dobrodziejstwem, zwłaszcza, gdy artysta 
oddaje lub odda pracę, która byłaby warta dziesięć razy tyle niżeli suma, którą Ministerstwo udzieliło.”·

Prezydium Namiestnictwa nadesłało ponowione zamówienie w formie uprzejmej prośby o na-
malowanie obrazów, ustaliło system wypłacania honorariów niebędący wyzyskiem Mistrza i jego ucz-
niów, przysyłało też grzeczniejsze pisma. Ostatecznie w wyniku satysfakcjonującej Matejkę odpowiedzi 
na wysłaną przez niego korespondencję w tej sprawie, przystąpiono do ostatniego etapu prac.

W marcu 1888 roku „artysta rozdał.. uczniom kompozycyjnego oddziału rysunki, według któ-
rych wykonywać będą olejne obrazy.. Radość uczniów była ogromna, bo coś będą mogli zarobić”.3

Tymi wybrańcami zostali uczniowie malarza z krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Józef Unierzy-
ski, Włodzimierz Łuskina i Aleksy Strażyński.

We wspomnieniach uczniów Jana Matejki została zapisana historia powstania i poprawy jedne-
go z obrazów: Wtem zapukano do drzwi... wszedł Strażyński... przyszedł z prośbą, abyśmy zechcieli obej-
rzeć jego świeżo upieczony obraz, który Matejko jutro ma przyjść obejrzeć i poprawić. Obrazem tym – 
o czem wiedzieliśmy już przedtem – był właśnie jeden z owych jedenastu kartonów Matejki, przeznaczo-
nych do auli politechniki lwowskiej. Matejko miał ich nie malować sam: porobił tylko szkice ołówkowe. 
Szkice te, rysowane na sporych arkuszach bristolu, mieli młodzi artyści przenosić na wielkie płótna. Otóż 
poczciwemu Strażyńskiemu, którego Matejko lubił za jego historyczno-alegoryczny kierunek, dostał się 
karton, wyobrażający siłę pary. Kiedyśmy poszli obejrzeć do pracowni Strażyńskiego doznaliśmy niemiłe-
go rozczarowania... Przyszedł Matejko, popatrzył na tę smutną karykaturę swojego szkicu, a po chwili 
milczenia, którego mu stojący za mim Strażyński przerywać nie śmiał, spojrzał na zegarek. Zaproponował 
zmieszanemu twórcy, aby poszedł na obiad. On tu zostanie tymczasem, bo ma chwilkę wolnego czasu, 
więc każe sobie przynieść swoje farby i pędzle, i poprawi niektóre rzeczy w obrazie wymagające popraw-
ki. Posłyszawszy słowa mistrza, Strażynski ubrał się i wyszedł.. W ciągu tych dwóch godzin pan dyrektor 
po prostu przemalował całe płótno...”4

W lutym 1892 wykończone obrazy przedstawiono Matejce, ale, mimo, że czuwał nad ich po-
wstawaniem nie wzbudziły one jego aprobaty, bowiem: 

„...były niezdarne, niektóre obrazy tak niedokładne i  lekceważąco były zrobione, że Matejko 
zawezwał osobno artystę malarza Lisiewicza, aby je poprawił i za osobnym wynagrodzeniem wykoń-
czył...”5

3 Op. cit. M. Gorzkowski, s. 347

4 F. Hoesick, Szkice i opowiadania historyczno - literackie, Warszawa 1900, s. 344 – 348

5 Op. cit. M.Gorzkowski, s. 430
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Mimo wielu uwag i zastrzeżeń Jana Matejki, które kierował pod adresem uczniów, malowidła, 
jako realizacja spodobały się odbiorcom dzieła, czego wyrazem był list ówczesnego rektora Politechniki 
Lwowskiej J. Skibińskiego z podziękowaniem z 12 maja 1892 roku.6

Owe obrazy, które wywołały tyle kontrowersji zatytułowane „Dzieje cywilizacji Ludzkości” są wi-
zją Matejki dotyczącą rozwoju sztuki i techniki od zarania, a także wyrazem osobistych przekonań reli-
gijnych artysty. Artysta w sposób alegoryczny, przedstawił rozwój sztuki i techniki od początków ludzko-
ści aż po wiek XIX. Do malowideł wprowadził akty męskie i kobiece, co wzbudziło zachwyt studentów: 
„Ciała robiły wrażenie żywych nagości, pod którymi pulsowały krew i życie...”7

Dla publiczności zostały przygotowane i wydane (w 1895 roku) przez Mariana Gorzkowskie-
go sekretarza Jana Matejki „Wskazówki do objaśnienia jedenastu obrazów do Politechniki Lwowskiej.”

Cykl rozpoczyna przedstawienie Trójcy Świętej, bowiem wiedza ludzka pochodzi od Boga, a Ge-
niusz ludzkości wraz Miłością, Nadzieją i Wiarą jest władcą kierującym pracą na ziemi, w czym przeszka-
dza „siedem sił ujemnych”. Gdy „usiłowania nauki są skierowane do zdobycia tylko majątku i bogactw” 
to działania te stają się przyczyną upadku materialnego i moralnego społeczeństwa, a ludźmi rządzi sza-
tan. W tej sytuacji odrodzenie rodu ludzkiego (występuje „najprzód w niewiastach”), czego uosobie-
niem jest Bogarodzica Dziewica. Dzięki niej następuje „tryumf miłości w pracach ludzkich”. W takich wa-
runkach może dopiero nastąpić rozwój sztuk pięknych i nauki, także przyrodniczych „zastosowanych do 
użytku ludzkiego” z szerokim wykorzystaniem pary wodnej, elektryczności i telegrafu... W końcu „rozum 
ludzki zmienia oblicze lądów stałych, kultura starożytnego Egiptu łączy się z  Azją Suezkim przeko-
pem...”8

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy prowadzone były na szeroką skalę prace renowa-
cyjne w katedrze rzymsko-katolickiej we Lwowie zaproszony także został do współpracy Jan Matejko. 
Na zamówienie Jerzego Dunina Borkowskiego Matejko wykonał w 1893 roku projekt witraża z przed-
stawieniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Pana Jezusa biczowanego oraz patronów Polski: św. Józef 
Kuncewicz, królewicz Kazimierz, bł. Jan z Dukli wraz z  fundatorem i jego patronem św. Jerzym. Witraż 
według pomysłu Matejki wykonał Tomasz Łosiewicz (1896 –1898).

Mniej znane, ale i trochę przemilczane były stosunki artysty z lwowskimi Rusinami nawiązane 
jeszcze w roku 1869. Szczególnie życzliwym Matejce był wspomniany wcześniej Platon Kostecki, który 
na łamach redagowanej przez siebie Gazety Narodowej entuzjastycznie wyrażał się o projekcie Matejki 

6 MNK-IX/2788 

7 Op. cit. F. Hoesic, s. 347

8 MNK-IX/KsJM/424
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na Pomnik Mickiewicza w Krakowie oraz był współtwórcą odezwy do Polaków w trakcie przygotowań 
jubileuszu artystycznego Jana Matejki.

Matejko interesował się odnową zniszczonego w roku 1850 pożarem kościoła św. Norberta 
w Krakowie należącego do unitów. W lutym i marcu 1888 roku wykonał honorowo szkice do plano-
wanego tam ikonostasu oraz obrazów do niego. Ten dar spowodował, że bawiący w Krakowie z wi-
zytą senior Stauropigii Lwowskiej Izydor Szaraniewicz odwiedził Matejkę i złożył mu zaproszenie do 
odwiedzenia Lwowa i trwającej właśnie wystawy „ruskich starożytności”. Przebieg tej rozmowy zano-
tował Marian Gorzkowski: „Rozmowa z nim... toczyła się długo, a treść jej odnosiła się wyłącznie do 
spraw historycznych rusińskich. Matejko twierdził i historycznie mu udowadniał, że nawet chemicznie 
niepodobnaby było Ruś oddzielić od Polski, bo oba kraje i ich mieszkańce, tak ściśle są połączone ze 
sobą”, · Szaraniewicz, jako Rusin był tą całą rozmową bardzo wzruszony... rozstali się ze sobą bardzo 
serdecznie.

Mimo choroby Matejko przyjął zaproszenie. Pobyt Mistrza we Lwowie stał się wydarzeniem dla 
całej społeczności rusińskiej. Dzięki zapiskom Mariana Gorzkowskiego, który nie brał udziału w tej wizy-
cie, ale zapoznał się z jej przebiegiem dzięki relacjom samego Matejki i korespondencji, którą jako sekre-
tarz prowadził możemy dzisiaj odtworzyć pełny jej przebieg. Wszystko odbyło się według planu przed-
stawionego w  liście Izydora Szaraniewicza z  dnia 8 grudnia 1888 roku. Tak, więc dnia 11 grudnia 
z dworca kolejowego powozem księcia metropolity Sembratowicza Matejko wraz z córkami przyjechał 
do jego pałacu obok katedry św. Jana, gdzie witał go chór i przedstawiciele ruskiej inteligencji oraz sam 
gospodarz w otoczeniu innych hierarchów. Tamże przeznaczono dla Matejków trzy pokoje. Podczas po-
bytu artysta oglądnął wystawę, która wzbudziła w nim żywe zainteresowanie. Był także serdecznie gosz-
czony na obiedzie u metropolity „zbliżenie się z przedstawicielami Rusi było nadzwyczaj przyjazne”.9 
Pełen wrażeń „w połowie grudnia po ukończeniu różnych we Lwowie ruskich uroczystości” artysta po-
wrócił do Krakowa. Gorzkowski zanotował: „znalazłem go bardzo ożywionego, bardzo dużo i szczegó-
łowo mi o różnych swoich rozmowach opowiadał, był pełen dobrych myśli... bo mniemał, że rusińska 
sprawa nie tak źle stoi.”10

We Lwowie zaplanowano, że podczas Wystawy Krajowej w  1894 roku zostanie urządzona 
w osobnym pawilonie prezentacja obrazów Jana Matejki. Przygotowania rozpoczęły się jeszcze za życia 
Matejki, który z myślą o niej tworzył „Śluby Jana Kazimierza”. 

9 List Jana Matejki z 19 grudnia 1888 roku z podziękowaniem do Metropolity dyktowany Marianowi Gorzkowskiemu, MNK

-IX/2747

10 Op. cit. M. Gorzkowski, s. 363
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Jan Matejko zmarł 1 listopada 1893 roku w swoim domu przy w Krakowie i został pochowany 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim. Uroczysty pogrzeb artysty, w którym brali udział 
mieszkańcy miasta i liczne oficjalne delegacje odbył 7 listopada.

W następnym roku we Lwowie pokazano 364 prace będące przeglądem całej twórczości Matejki 
z lat 1853 –1893 reprezentowane przez rysunki, akwarele i wielkie kompozycje malarskie.

Dekoracja Politechniki Lwowskiej pozostaje jednym z kilku dzieł dekoracyjnych oraz monumen-
talnych autorstwa Jana Matejki świadczących o bogactwie jego warsztatu artystycznego i różnorodnych 
artystycznych fascynacjach.



Ma r i a n  Go r z k o w s k i

W S K A Z Ó W K I  D O  O B J A Ś N I E N I A 

J E D E N A S T U  O B R A Z Ó W

J A N A  M AT E J K I

Karykatura Mariana Gorzkowskiego (1830 –1911) autorstwa Jana Matejki.
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Marian Gorzkowski, Wskazówki do objaśnienia jedenastu obrazów Jana Matejki 

przeznaczonych do Politechniki lwowskiej, Kraków 1895, faksymile
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Ja n  Ma t e j k o

D Z I E J E  C Y W I L I Z A C J I  

L U D Z K O Ś C I

Ignacy Łopieński (1865 –1944) Portret Jana Matejki według autoportretu z 1892 roku.
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Trójca Święta, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Geniusz ludzki pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Geniusz ludzki otrzymuje z ręki anioła księgę Objawienia, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Geniusz ludzki pada ofiarą złych skłonności, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Triumf szatana, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Matka Boska ucieczka grzesznych, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Poezja, muzyka i historia, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Architektura, rzeźba i malarstwo, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Wynalazek kolei żelaznej, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Wynalazek telegrafu, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004



44

XI



45

Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Kanał Sueski, rysunek, 1885 

oraz pocztówka na podstawie obrazu z Politechniki Lwowskiej wydana w roku 2004
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N o t a  k a t a l o g o w a  i  ź r ó d ł a  i l u s t r a c j i

Szkice J. Matejki i komentarze M. Gorzkowskiego pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 

Zdjęcia: Pracownia fotograficzna MNK 

 I. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Trójca Święta,1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-890

 II. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Geniusz ludzki pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-891

 III. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Geniusz ludzki otrzymuje z ręki anioła księgę Objawienia, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-892

 IV. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Geniusz ludzki pada ofiarą złych skłonności, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-893

 V. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Triumf szatana, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-894

 VI. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Matka Boska ucieczka grzesznych, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-895

 VII. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Poezja, muzyka i historia, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-896

 VIII. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Architektura, rzeźba i malarstwo, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-897

 IX. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Wynalazek kolei żelaznej, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-898

 X. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Wynalazek telegrafu, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-899

 XI. Jan Matejko, Dzieje Cywilizacji Ludzkości – Kanał Sueski, 1885 

  rysunek, wys. 28 cm, szer. 41 cm, nr inw. MNK IX-900

Marian Gorzkowski, Wskazówki do objaśnienia jedenastu obrazów Jana Matejki przeznaczonych do Politechniki 

lwowskiej, Kraków 1895, faksymile, nr inw. MNK-IX/KsJM/424 

Reprodukcje obrazów namalowanych przez uczniów Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej,  

wydane na kartach pocztowych przez Politechnikę Lwowską, 2004, zbiory Muzeum PK



47

s. 4: Mapa z zaznaczoną trasą kabla transatlantyckiego z 1858 roku.  

Howe’s Adventures & Achievements of Americans (Atlantic_cable_Map.jpg, domena publiczna).

s. 13: Karykatura Mariana Gorzkowskiego (1830 –1911) autorstwa Jana Matejki.  

Zbiory Domu Jana Matejki w Krakowie, MNK, fot. M. Machay

skan z: H.M. Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000, ISBN 83-7023-820-3, p. 145.

s. 23: Ignacy Łopieński (1865 –1944) Portret Jana Matejki według autoportretu z 1892 roku.

akwaforta, Muzeum Narodowe w Warszawie, Gr.Pol.5716 MNW

Obraz na IV s. okładki: Jan Matejko, Autoportret, 1887

olej na desce, wys. 24 cm, szer. 23,7 cm, nr inw. MNK-IX-2714

Pracownia fotograficzna MNK
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